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)سعود سالم( الترقب سيد املوقف على نفسية املتداولني انتظارا لقرارات احلكومة

مسار التداوالت من خالل تطبيق نظام التداول اآللي اجلديد ووضوح 
إجراءات إدارة الس���وق في التعامل مع الشركات الورقية املوجودة 
في السوق حتى ال يقع املتداول في شرك الدخول في مثل هذا النوع 

من األسهم. 
ومع غياب احلس���م واتخاذ قرارات جريئة تدعم أداء الس���وق، 
سيطرت حالة من الترقب واحلذر على السوق، حيث تخلى املتداولون 
عن املخاطرة، مع التركيز 
عل���ى األس���هم ذات األداء 
واألس���عار  التش���غيلي 

السوقية املنخفضة. 

 آلية التداول

باستثناء بنكي »الكويت 
الوطني« و»بوبيان« اللذين 
عززا موقعيهما التصاعديني 
بارتفاعات بلغت 20 فلسا 
ل����كل منهما، أغلق����ت بقية 
البنوك احمللية على استقرار 
في أسعارها أو تراجع بسيط 

في األداء. 
فقد اس����تقر سهم بيت 
التموي����ل الكويت����ي عن����د 
دينار و40 فلسا للسهم في 
تداوالت ضعيفة نسبيا لم 

وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 92.20 
مليون سهم نفذت من خالل 878 صفقة قيمتها 4.79 ماليني دينار. 

واحتل قطاع االس����تثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 78.36 
مليون سهم نفذت من خالل 1182 صفقة قيمتها 6.51 ماليني دينار. 

وجاء قط����اع اخلدمات في املركز الثالث بكمية تداول حجمها 62.87 
مليون سهم نفذت من خالل 1462 صفقة قيمتها 7.82 ماليني دينار. 

تصريحات حكومية 

تعزيز عامل الثقة لدى 
املتداولني هو ما يحتاجه 
السوق، فالس���وق ومنذ 
أس���بوعني الي���زال رهن 
»التصريحات احلكومية« 
التي لم يجد املتداولون لها 
واقعا ملموسا حتى اآلن. 
ومع غي���اب التصريحات 
احلكومية التي تعود عليها 
املتداولون واملستثمرون 
خالل األسبوع احلالي زادت 
املتداولني بشأن  ش���كوك 
تنفيذ الوعود احلكومية 
التي فشلت حتى اآلن في 
املرور من اختبارات تشكيل 
هيئة أسواق املال أو تعديل 

تداوالت على األسهم التشغيلية ذات األسعار المتدنية
تدفع السوق لمواصلة االرتفاع واالقتراب من حاجز الـ 6700 نقطة

  استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
8.35 ماليني دينار على 26.1% من إجمالي القيمة وهي: 
مجموعة الصناعات وشركة إيفا والكويت الدولي 

وبيت التمويل اخلليجي والسالم والرابطة.
 تصدرت قيمة تداول مجموعة الصناعات والبالغة 

1.98 مليون دينار على 6.18% من إجمالي القيمة.
  تصدر مؤشر قطاع اخلدمات قطاعات السوق 
املرتفع���ة بواقع 96.5 نقطة تاله مؤش���ر قطاع 
البنوك بواقع 42 نقطة وجاء قطاع االس���تثمار 
في املرتبة الثالثة بني ارتفاعات قطاعات السوق 
حيث حقق املؤشر ارتفاعا قدره 33.6 نقطة وجاء 
قطاع الصناعة في املرتبة الرابعة بارتفاع قدره 24 
نقطة، فيما جاء قطاع األغذية في املركز اخلامس 

بواقع 23.9 نقطة.

تتجاوز قيمتها 934.65 ألف دينار في 
حدود سعرية تراوحت بني دينار و40 
فلسا كحد أعلى ودينار و20 فلسا كحد 

أدنى. 
وتراجع س����هم الدولي بانخفاض 
محدود قدره فلسان في عمليات جني 
أرباح قادت السهم لالستقرار عند 216 
فلسا للس����هم بحجم تداول بلغ 6.34 

ماليني سهم. 
وعادت أسهم مجموعة إيفا للنشاط 
مرة أخرى، مع تداول معلومات حول 
حتقيق نتائج إيجابية في النصف األول، 
حيث حقق سهم »ايفا« ارتفاعا باحلد 
األعلى مستقرا عند 68 فلسا للسهم في تداوالت نشطة بلغت 22.9 مليون 

سهم نفذت من خالل 263 صفقة قيمتها 1.49 مليون دينار. 
كما حقق سهم الساحل ارتفاعا بواقع فلسني ليستقر عند 132 فلسا 
للسهم في نشاط هو األعلى للسهم منذ عدة جلسات بواقع 7.84 ماليني 
س����هم بقيمة 1.03 مليون دينار. وتصدر س����هم شركة مجموعة السالم 
القابضة نشاط مجموعة املدينة لالستثمار، حيث حقق السهم ارتفاعا 
قدره 3 فلوس في تداوالت نشطة بلغت 12.5 مليون سهم نفذت من خالل 

144 صفقة قيمتها 1.17 مليون دينار. 
وحقق س����هم عقارات الكويت ارتفاعا باحلد األعلى بالغا 67 فلس����ا 
للس����هم في تداوالت نشطة بلغت 12.24 مليون سهم في حدود سعرية 

تراوحت بني 63 فلسا كحد أدنى و67 فلسا كحد أعلى. 
وتصدر سهم ش����ركة مجموعة املستثمرون القابضة نشاط األسهم 
العقارية وفقا ملعيار النش����اط بالغا 34.4 مليون س����هم من خالل 152 
صفقة قيمتها 765 ألف دينار، رابحا فلس����ا واحدا ليستقر السهم عند 

22 فلسا للسهم. 

الصناعة والخدمات

وحقق سهم »مجموعة الصناعات« ارتفاعا ملحوظا بواقع 15 فلسا 
للس����هم وذلك في أول تداوالته األس����بوعية مستقرا عند 290 فلسا في 
تداوالت نشطة بلغت 6.98 ماليني سهم. وجاءت تلك التداوالت النشطة 
مع اقتراب الشركة من حتقيق أرباح جيدة عن النصف األول، كما حقق 
سهم أنابيب ارتفاعا قدره 15 فلسا ليستقر عند 310 فلوس للسهم وذلك 
مع أخبار إيجابية عن السهم تشير إلى مساهمة الشركة في تنفيذ عقود 

اخلطة التنموية خالل املرحلة املقبلة. 
وفيما استقر سهم »زين« عند دينار و180 فلسا للسهم في تداوالت 
ضعيفة نسبيا لم تتعد قيمتها 516.9 ألف دينار بعدد 36 صفقة، حقق 
سهم »أجيليتي« ارتفاعا قدره 10 فلوس للسهم مستقرا عند 395 فلسا 
في نشاط محدود نسبيا متأثرا بانخفاض سعر السهم الذي يعد مغريا 
للغاية للشراء وكذلك التوقعات التي تشير الى حتقيق الشركة أرباحا 
تش����غيلية جيدة وقرب اإلعالن عن انفراجة في تس����ويتها الراهنة مع 

وزارة الدفاع األميركية.

عمر راشد 
كما توقعت »األنباء« نهاية األسبوع 
املاضي بوصول املؤشر العام ملستوى 
6600 نقطة، جاءت نهاية أولى جلسات 
تداول الس����وق األس����بوعية خضراء 
بارتفاع املؤش����ر العام للسوق بواقع 
33 نقطة ليستقر فوق حاجز ال� 6600 
نقطة بالغا 6615.6 نقطة، إال أن ارتفاع 
املؤشر العام تزامن تراجعا في مؤشراته 
الرئيس����ية مقارنة باجللسة السابقة 
حيث تراجع السيولة بأكثر من النصف 
وضع الكثير من عالمات االستفهام حول 
أداء السوق والذي بات »انفعاليا« في 

التعاطي مع األحداث اليومية لالقتصاد احمللي مع غياب العوامل املؤسسية 
التي تؤسس الرتفاعات السوق بشكل »منهجي« ومتواصل. 

وما يدلل على هذا األمر هو أن تصريحات احلكومة والتي قادت السوق 
ملستويات سيولة ملحوظة لم يشهدها منذ مايو املاضي، هي نفسها ما 
أعادت الثق����ة فيها مرة أخرى إلى التراجع مع غياب اإلجراءات الفعلية 
على أرض الواقع بصفقات هزيلة تنوعت بني األسهم الرخيصة والقيادية 

وهي ما أدت إلى انحسار مستويات السيولة بشكل كبير. 
ومع بدء إعالنات نتائج النصف األول، أصبح الترقب هو سيد املوقف 
على اختيارات املتداولني في الدخول بالش����راء على شركات، من عدمه، 
وباتت معايير الدخول بالشراء مختلفة. فبجانب النتائج املالية للشركات 
عن النصف األول، هناك اختيارات أخرى باتت حتدد اختيارات األفراد 
وتنحصر في عاملني: األول مدى قدرة تلك الشركات على االستمرارية مع 
تصميم بعض اجلهات الرقابية على محاسبة الشركات والثاني هو مدى 
قدرة الش����ركات االستثمارية على تطبيق معايير بنك الكويت املركزي 
الث����الث وفقا لظروفها وأدائها املالي وهو م����ا أدى إلى اجتاه املتداولني 
للدخول على الش����ركات ذات األداء التشغيلي والتي تتركز في قطاعي 

اخلدمات والصناعة بعيدا عن قطاعي االستثمار والعقار. 
ومن األمور التي أظهرتها تداوالت، أمس، أن انخفاض شهية املتداولني 
للدخول على بعض األسهم بعد تخطيها مستوياتها السعرية املتدنية 
هو ما أدى إلى تغيير استراتيجية املتداولني للتركيز على األسهم ذات 

القيمة االسمية املتدنية. 

 المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة بواقع 33 نقطة ليغلق على 6615.6 
نقطة بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة باجللسة السابقة، فيما ارتفع املؤشر 
الوزني 2.97 نقطة ليغلق على 414.12 نقطة وبارتفاع نسبته %0.72. 

وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 308.92 ماليني سهم نفذت من خالل 
4987 صفق����ة قيمتها 32.01 مليون دينار. وجرى التداول على أس����هم 
116 ش����ركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 77 شركة 
وتراجعت اسعار أسهم 20 شركة وحافظت أسهم 19 شركة على أسعارها 

دون تغيير. 

 التصريحات 
الحكومية في 

انتظار تنفيذ قرارات 
جريئة لدعم وتعزيز 

أداء السوق خالل 
المرحلة المقبلة 

المؤشر العام 33 نقطة
وتداول 308.9 ماليين سهم 

بقيمة 32 مليون دينار 

ارتفاع

ت
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ش
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استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
8.35 ماليين 
دينار على %26.1 
من إجمالي القيمة

»الرابطة« في انتظار قرار ترسية جديد
بخصوص عقد المورد الرئيسي للجيش األميركي

872 ألف دينار  ربح »التنظيف« في النصف األول

تأكيدا على ما انفردت بنشره »األنباء« في عدد امس 
االول، فقد أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة 
رابطة الكويت واخلليج   للنقل )الرابطة( أفادت بأنها 
تسلمت بيان بواسطة البريد االلكتروني بعد استفسارها 
عما ورد في بع����ض الصحف احمللية امس:  »ان وكالة 
الدفاع اللوجستية قد قررت اخذ اإلجراءات التصحيحية 
في موضوع االعتراض، وانها بصدد اعادة فتح وإجراء 
نقاش محدود في مواضيع   خاصة وتسلم عروض معدلة 
من املتقدمني واتخاذ قرار اختيار  وترسية جديد«. وذلك 

بخصوص عقد املورد الرئيسي للجيش األميركي.

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس ادارة الشركة 
الوطنية للتنظيف )تنظيف( 
اجتمع أمس، واعتمد البيانات 

املالي���ة املرح���لية للش���ركة 
للفت���رات املنتهية في 6-30-

2010، حيث بلغت أرباح الشركة 
872.4 ألف دينار بربحية 8.6 

فلوس للس��هم مقارنة مع 562 
ألف دينار برب�حية 5.5 فلوس 
للسهم من ذات الفترة من العام 

املاضي.

»الدولية لالستثمار«: إجراءات هيكلة الصكوك أو التوقف 
عن السداد ال تؤثر على أعمال أو عمليات الشركة المعتادة

قام����ت املجموع����ة الدولي����ة 
 IIG لالس����تثمار بإخطار ش����ركة
Funding Limited بأنها لن تتمكن 
م����ن س����داد مبلغ ش����راء أصول 
املضاربة البال����غ 152.46 مليون 
دوالر واملتضمن القيمة االسمية 
لصكوك املطالبني بحق االسترداد 
البالغ����ة 149.49 ملي����ون دوالر 
واملس����تحقة الدفع في 12 يوليو 
اجلاري ومبلغ 4.97 ماليني دوالر 

الذي ميثل قيمة التوزيعات الدورية 
غير املدفوعة على هذه الصكوك، 
حي����ث يرتبط التعهد بالش����راء 
املذك����ور أعاله بصكوك املضاربة 
البالغة قيمتها 200 مليون دوالر 
واملستحقة السداد في عام 2012.

الدولية  واك����دت املجموع����ة 
لالستثمار، في بيان صحافي أن 
املالية  كافة أعماله����ا وعملياتها 
واالستثمارية تسير بشكل طبيعي 

كاملعتاد دون أي تأثيرات إلعالنها 
عدم التمكن من سداد مبلغ شراء 

أصول املضاربة سالف الذكر.
واشارت الى انه كما مت االشارة 
الي����ه في البيانات الس����ابقة فإن 
 KPMG املجموعة قد كلفت شركة
لالستش����ارات بعم����ل مراجع����ة 
مس����تقلة ألعمال املجموعة، وقد 
مت تأجيل توزيع التقرير املرحلي 
الناجت عن هذه املراجعة انتظارا 

ملوافقة بنك الكويت املركزي على 
البيانات املالية للمجموعة الدولية 
لالستثمار عن الفترة املنتهية في 31 
 KPMG ديسمبر 2009، وقد عملت
خالل فترة االنتظار تلك على إعداد 

تقريرها النهائي.
ولفتت املجموعة الدولية الى 
انها حصلت عل����ى موافقة البنك 
املركزي على البيانات املالية للفترة 
املذكورة أعاله في 14 يوليو 2010 

وبذلك ستتمكن KPMG من إعداد 
تقريرها النهائ����ي الذي يتضمن 
حتليال لوضع الشركة املالي في 
الوقت الراهن. وستتمكن املجموعة 
الدولية آنذاك من تقييم وضعها 
وخيارات إع����ادة الهيكلة املتاحة 
مبعاونة مستشاريها في هذا الصدد 
KPMG ومكتب الوقيان والعوضي 
والسيف للمحاماة بالتعاون مع 

.DLA Piper مكتب

»مبرد« توّقع عقدًا بـ 2.5 مليون دينار

سعادة مديرًا عامًا إلدارة األغذية 
بفندق وريزيدنس سفير الفنطاس

سفير الدولية إلدارة الفنادق، 
حي�����ث يعد م���ن األعض��اء 
الفاعلني ف���ي إدارة الفن���دق، 
ك���م���ا أن��ه يحظ���ى بخبرة 
عملية تزيد على 14 سنة في 
مجال األغذية واملشروبات في 
القطاع الفندقي، وميتلك سعادة 
خبرة عملية واسعة في مجال 
العاملية، كما يتمتع  الضيافة 
مبهارات فائقة في إدارة األغذية 
املآدب  واملش���روبات وإدارة 
الفندقية، مم���ا يجعله األكثر 
جدارة لتولي هذا املنصب في 

الفندق.

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة مبرد للنقل )مبرد( 
أفادت بأنها قامت بتوقيع عقد مع شركة انهام الكويت للمنتجات 
الغذائية لتقدمي خدمات لوجس���تية مبا يوازي 2.5 مليون دينار، 

وذلك مدة 18 شهر قابلة للتجديد.

أعلن فن���دق وريزيدنس 
الفنطاس عن تعيني  س���فير 
جورج سعادة مديرا عاما إلدارة 
األغذية واملشروبات، واوضح 
الفندق في بيان صحافي أن ذلك 
يأتي سعيا إلى تطوير إدارة 
الفندق وتقدمي أفضل اخلدمات 

لضيوفه.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام فندق وريزيدنس سفير 
الكويت أورس   � الفنط���اس 
وايسكوبف: »نرحب بانضمام 
ج���ورج إل���ى عائل���ة فنادق 
س���فير، ونحن على ثقة تامة 
بأن مهاراته اإلدارية وخبرته 
املتميزة في تقدمي أفكار فريدة 
في مجال األغذية واملشروبات 
سوف تعزز من مكانة سفير 
على مستوى الدولة. والشك 
أن التزامه وحماسه الكبيرين 
سيشكالن مصدر إلهام جلميع 
أفراد طاق���م العمل في تقدمي 
أرقى معايير اجلودة لضيوف 

الفندق«.
اجلدي���ر بالذك���ر أن لدى 
جورج س���عادة خبرة تزيد 
على 4 سنوات مع فندق سفير 
مارينا الذي يأتي حتت ادارة 

 جورج سعادة

املهزع والبدر خالل توقيع عقد الشراكة 

بنك الدوحة و»كي نت« يوّقعان
عقد شراكة لتطوير الخدمات المصرفية

سهلة وسريعة«.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس 
إدارة شركة »كي نت« عبدالعزيز 
الرش����يد البدر، عن سعادته بهذا 
التعاون، الفتا إلى أن اس����تخدام 
البنوك األجنبية للشبكة سيكون 
باملس����اواة مع البن����وك احمللية 
الش����ركة على  وذلك حرصا من 
املضي قدما نحو حتقيق الرغبة 
الس����امية لصاحب السمو األمير 
لتحويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري عاملي، باإلضافة إلى منح 
مستخدمي الشبكة حرية االختيار 

بني أفضل البنوك.
وم����ن جهت����ه، كش����ف مدير 
اخلدمات املصرفية لألفراد حميد 
الس����لمان عن إستراتيجية »بنك 
الدوحة« املقبلة والتي تهدف إلى 
تعزيز التواجد احمللي في الكويت، 
واإلقليمي على مستوى اخلليج، 
ابرز املؤسس����ات  باعتباره احد 
العاملة في  القطري����ة  املصرفية 

الكويت.

مينحها البنك لعمالئه املتميزين، 
خصيصا ف����ي الكويت، من جهة 

أخرى.
وأضاف: »أن البنك ال يألو جهدا 
من اجل تعزيز موقعه في السوق 
الكويتي، كما يس����عى دائما إلى 
تسهيل العمليات املصرفية أمام 
عمالئه، وذلك م����ن خالل إطالق 
املتنوعة  اخلدم����ات املصرفي����ة 
واخليارات املتعددة لفتح احلسابات 
وتشمل احلساب اجلاري وحساب 
الوديعة الثابتة، وحساب التوفير، 
باإلضافة إلى حساب حتت الطلب 
والذي يتناسب مع ظروف احلياة 

اليومية املختلفة.
واشار الى أن: »هذه اخلطوة 
تأتي ضمن مساعي البنك الرامية 
إلى توس����ع اخلدمات املصرفية 
واالستثمارية اإللكترونية عالية 
اجلودة لتشمل جميع عمالئها داخل 
وخارج دولة قطر ومتاش����يا مع 
إس����تراتيجيته الهادفة إلى جعل 
عملية التعامل مع العمالء عملية 

اس����تكماال لعروضه املتميزة 
التي أطلقها منذ دخوله الس����وق 
الدوحة«  أعل����ن »بنك  الكويتي، 
عن توقيع عقد شراكة مع شركة 
اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة 
»كي نت« تخول البنك استخدام 

الشبكة الوطنية اآللية.
وينص عقد الشراكة، الذي مت 
توقيعه بحضور مس����ؤولي بنك 
الدوحة و»كي نت«، على أن تقوم 
شركة اخلدمات املصرفية بفتح 
استخدام الش����بكة الوطنية أمام 
فروع البنوك العاملة في الكويت، 
وباألخص »بنك الدوحة«، سواء 
كانت بن����وكا خليجية أو عاملية، 
وذلك للمرة األولى منذ تأسيس 

الشبكة في الكويت. 
الش����راكة  ومت توقي����ع عقد 
بحضور كل م����ن املدير اإلقليمي 
لفرع »بنك الدوحة« في الكويت 
احمد يوسف املهزع، ومدير تنفيذي 
اخلدمات املصرفية لألفراد بالبنك 
نبي����ل طبارة، ومدي����ر اخلدمات 
املصرفية لالف����راد لفرع الكويت 
حمي����د الس����لمان، باإلضافة إلى 
ممثلي شركة »كي نت« وهم رئيس 
مجلس اإلدارة عبدالعزيز الرشيد 
البدر، ومدير عام الشركة عبداهلل 

العجمي.
املدير  املناس����بة، قال  وبهذه 
اإلقليم����ي لفرع »بن����ك الدوحة« 
في الكويت احمد املهزع إن البنك 
يولي اهتماما كبيرا خلدمة العمالء 
من أف����راد وش����ركات من خالل 
تق����دمي خدمات متميزة من جهة، 
ومنح العمالء املتميزين الفرصة 
لالستفادة من العروض املالية التي 


